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Polarflex slang

På sommaren lägger du slangen på marken eller i rör under jorden = sommar vatten. 
När kylan kommer, slås termostaten på = vintervatten. Genialiskt enkelt!
 
Vi bor på det norra halvklotet och är väl medvetna om problemet med frusna rör och vat-
tenslangar. Det är därför ett nöje för oss att föreslå en slang som i sin enkelhet löser detta 
problem.
Polarflex Pirit Pro uppvärmda vattenslangar får vatten rinna även vid extrem kyla. 
Vattenslangen är eluppvärmd (230V) med inbyggda värmeledare. Den är producerat i 
PVC-armerad industrikvalitet och har förnicklade 3/4”-kopplingar i var ände.
1” slangar (25,4mm) och större levereras med Camlock kopplingar kontakta EVP för mer 
information om Camlock slangar. Tryck testats under 10bars tryck och är testade frost ner 
till -41°.
 
Flexibla professionella armerade slangar med inbyggd självreglerande termostat och 220V.

• Kan seriekopplas.
• Läggas på marken eller i jorden.
• Godkänd för minus 41 grader.
• Termostatstyrd, självreglerande.
• Godkänd för dricksvatten.
• Godkänd för gråvattenavlopp.
• Levereras med innerdiameter från 13mm till 100mm.
• Finns i 7,5-, 15- och 25-meter färdiga längder komplett.
• Mycket låg strömförbrukning.
• Tål till 65 grader varmt vatten.
• Åretrunt slangar, vintertid insats kontakt.
• Krävs inte en elektriker eller rörmokare förutom övergångar.
• Flexibla slangar, efter användning, lindas upp och är klar för framtida bruk.
• CE-FDA-EC-CSA godkänd.
• Patentsökt.



Halkfria is- och snösmältningsmattor
Våra Polarflex mattor är utvecklade och tillverkade för att ge dig som konsument en för-
enklad vardag under vinterperioden för din egen säkerhet (halkolyckor) eller som en hjäl-
pande faktor för alla oss, de äldre och funktionshindrade, i både den privata och offentliga 
sektorn som en is- och snöröjningsprodukt. Polarflex halkfria, is- och snösmältningsmattor 
är en produkt som smälter snö och is vid kontakt. Mattorna hindrar snö och is som lägger 
sig på platser som du inte vill. Till skillnad från traditionella metoder kommer du att få nöjet 
av Polarflex mattor under ett antal år. De är lätta och portabla, hållbara och skyddar ytorna 
från kemikalier och salter.
Polarflex mattor är lätta att sätta in och ut i början/slutet av säsongen. Våra mattor är ojäm-
förligt billigare att installera än nedgrävda/inbyggda snö- och issmältningssystem. Mattor 
na kan levereras med automatisk av och på funktion via en temperaturstyrd sensor. De kan 
också kopplas ihop med varandra.
Polarflex mattor är en kvalitetsprodukt som är HMS och NEMKO godkänd.

• Polarflex mattor är en elektrisk produkt, 230V-1fas. Vridningsstabila, halkar inte på un-
derlaget, producerar värme både uppåt och nedåt.

• Polarflex mattor testas ned till minus 35 grader/ytan av mattor håller 10 grader eller 
mer.

• Polarflex standard mattor är 0,5 cm tjock, industrimattor är 1 cm tjock.
• Polarflex mattor är konstruerade för kommersiella anläggningar eller områden med 

hög gångtrafik.
• Polarflex mattor består av eluppvärmda element mellan två skyddande ytor som är 

flamskyddsmedel och förstärkta SBR-gummi, slitstarka som bildäck och är konstruera-
de för hårt bruk.

• Polarflex mattor kan seriekopplas ihop och anpassas till ditt område av endast en 
strömningskurs.

• Polarflex mattor kan fästas på underlaget med användning av öar på varje ände.
• Polarflex mattor smälter is och snö med hela 6 cm per timme.
• Polarflex mattor är konstruerade för att stå ute hela vintern.
• Polarflex mattor är vattentäta och har vattentäta kablar.
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